
                                       

 
 

PRESS RELEASE 

Kick off meeting for CheeseCulT project, co-funded by “Interreg IPA II Greece-Albania 

Programme 2014-2020" 

Arta, 24.12.2019 

On 16 and 17 December the Department of Agriculture, University of Ioannina, being the Lead 

Partner, held the kick-off meeting of the project "CheeseCulT – Cheese route as an innovative cultural 

heritage driving force for rural tourism development in the cross-border area", which is co-funded by 

the Interreg IPA II Greece-Albania Programme 2014-2020, through European Union and National 

Funds of Greece and Albania. CheeseCulT is designed to capitalize the CB area’s agri-food focus on 

dairy production, and incorporate it to local sustainable tourism on a viable development plan for the 

regions involved. 

On the Kick-off meeting, all partners’ organisations participated; apart from the LB (Department of 

Agriculture, University of Ioannina), the "Hellenic Agricultural Organization - Demeter: Dairy School 

of Ioannina", as well as the two Albanian partners, the University “Eqrem Çabej” Gjirokastër and the 

ARGJIRO attended the meeting.  

 

Several topics were discussed during the meeting. Apart from organizational aspects of the project, 

that will end in November 2021, partners also planned and prepared detailed framework of activities 



                                       

 
 

of the strategic partnership and agreed on common goals and results with respect to the creation of 

the Cheese route at CB area. In the next few months, several results from the first stages of the 

project will be published. Namely, the results from the diagnosis studies of Primary Sector Value 

Chains in Greek-Albanian CB area will be presented, leading to the design/ mapping of a joint Cheese 

Route. 

Although there were only few days and many topics to discuss, all partners came back with new ideas 

and motivation, hoping to keep up with such a good work within the project duration. 

 

www.greece-albania.eu 

The Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” supports the cooperation 

between the two countries. Under a common fund, the two countries join forces and capitalize on 

the advantages of the cross-border region to achieve benefits for both countries. 

  

http://www.greece-albania.eu/


                                       

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διοργάνωση εναρκτήριας συνάντησης του Έργου CheeseCulT, που συγχρηματοδοτείται 

από το Πρόγραμμα “Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020" 

Άρτα, 24.12.2019 

Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2019, το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργάνωσε ως 

Επικεφαλής εταίρος την εναρκτήρια συνάντηση του έργου "CheeseCulT – Ο Δρόμος του Τυριού ως 

καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη 

διασυνοριακή περιοχή" (Cheese route as an innovative cultural heritage driving force for rural tourism 

development in the cross-border area), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg IPA 

II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους 

της Ελλάδας και την Αλβανίας. Μέσω των δράσεων του Έργου σε διασυνοριακό επίπεδο, επιδιώκεται 

η διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής και ειδικότερα της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων 

με την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή αναφοράς. 

Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι Εταίροι του Έργου: εκτός του Τμήματος Γεωπονίας 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμετείχαν ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ: 

Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο "Eqrem Çabej" Gjirokastër και ο φορέας ARGJIRO. 

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν αρκετά θέματα. Εκτός των διαχειριστικών θεμάτων 

του έργου, το οποίο ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2021, οι εταίροι συζήτησαν λεπτομέρειες επί 

της μεθοδολογίας υλοποίησης των παραδοτέων του έργου και προσδιόρισαν τους κοινούς στόχους 



                                       

 
 

και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με γνώμονα την δημιουργία του “Δρόμου του Τυριού” στη 

διασυνοριακή περιοχή. Τους επόμενους μήνες αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τη διάγνωση 

– αποτύπωση της αλυσίδας αξίας της πρωτογενούς παραγωγής στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας 

– Αλβανίας, οδηγώντας στην χαρτογράφηση του κοινού “Δρόμου του Τυριού”. 

Παρά το γεγονός ότι η εναρκτήρια συνάντηση διήρκησε μόλις δύο ημέρες, συζητήθηκαν αρκετά 

θέματα και οι εταίροι επέστρεψαν γεμάτοι ιδέες, ευελπιστώντας σε μία αγαστή συνεργασία καθ’ όλη 

τη διάρκεια του Έργου.  

 

www.greece-albania.eu 

Το πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020» στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 

δύο χωρών. Με κοινό ταμείο, ενώνουμε τις δυνάμεις των δύο χωρών  και αξιοποιούμε τα 

πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής  για να πετύχουμε οφέλη και για τις δύο χώρες.  

http://www.greece-albania.eu/

